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Verksamhet:
Areco Sweden AB tillverkar ett komplett takavvattningssystem med  
hängrännor, stuprör och tillhörande detaljer i standard- och special-
utförande i flera olika kulörer.

miljöarbete:
Areco Sweden AB har vidtagit följande åtgärder inom ramen för sitt 
miljöarbete:

Miljöpolicy enligt miljöverkets regler•	
Årlig miljöredovisning•	
Anslutning till REPA-registret. 556266451501•	
Källsortering•	
Regelbunden kontroll av inre och yttre miljö•	
Kemikaliegranskning före användning•	
Samarbete med STENA återvinning av restprodukter•	

Produktion:
Plåten levereras färdigbehandlad till Areco Sweden AB där den  
vidareförädlas genom formning och pressning till slutprodukt.  
Det som tillförs under processen utöver råvaror är elenergi.
Lokalerna värms till större delen av spillvärme från maskinerna.
Spill från råvaror går till återvinning och emballaget källsorteras.  
Eventuella övriga rester källsorteras. 

råVaror:
Takavvattningsprodukterna tillverkas i följande material:

Färgbelagd tunnplåt i Hard Coat Glossy, enligt SS-EN 10169.•	
Alu-zink•	

www.areco.se

distribution aV slutProdukt:
Gods till och från Areco Sweden AB i Malmö med lastbil.
Transporter inom vårt område görs med eltruckar samt dieseltruckar.
Den färdiga produkten emballeras i wellpappkartonger, stålhäckar/ 
trähäckar för att skyddas vid transport. Stålhäckar returneras till Areco 
Sweden AB för återanvändning.

montering:
Takavvattningssystemen är lätta att montera. Inga hälsorisker under 
brukningsfasen finns dokumenterade.  Den binder inte heller någon 
fukt under lagring och byggande.

sPill i byggskedet:
Produkterna levereras i anpassade längder vilket medför minimalt 
med spill, ev. överblivet spill lämnas till lokal återvinning.
  
underhåll:
Livslängden på takavvattingssystemet är mycket långt och kräver väl-
digt lite underhåll. Rännor skall regelbundet sköljas med vatten och 
borstas med mjuk borste, oftast utan rengöringsmedel. Vid behov kan 
lite diskmedel tillsättas för att ta bort eventuella avlagringar. Skador 
skall rengöras och bättringsmålas med för ändamålet lämplig färg.

restProdukter:
Vid demontering är produkterna lätta att demontera och lämnas till 
återvinning för att kunna återbrukas vid tillverkningen av nytt  
råmaterial  
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